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Motion till kommunfullmäktige

Fördelning av extra medel med anledning av
statsbidragsförändring
I vår motion vill vi satsa på följande områden.

Ökad kommunikation
Vi anser att Vårgårda kommun borde satsa på en ökad kommunikation med
Alingsås. Detta skulle bidra till att folk kan tänka sig att bosätta sig i
Vårgårda, eftersom ju närmre större städer en kommun ligger, desto mer
attraktiv anses kommunen. Skulle det finnas fler och bättre tåg- och
bussförbindelser med Alingsås så kommer Vårgårda alltså bli mer attraktivt
eftersom det skulle leda till att det också lättare att ta sig till exempelvis
Göteborg.
Trygghet
För att bidra till att Vårgårda kommun är en trygg kommun, skulle man
kunna anställa ytterligare en person på fritidsgården. Vi tror nämligen att det
känns viktigt när man ska bosätta sig i en kommun att den känns trygg.
Ytterligare en anställd på fritidsgården skulle också kunna leda till att fler
ungdomar känner sig uppmärksammade och sedda, precis det som vi vill att
ungdomarna ska göra i skolan också. Fritidsgården är en mötesplats för unga
som är under uppsikt av fritidsledare. En extra person skulle bidra till att
fritidgården kan ta emot ännu fler ungdomar än i de i snitt gör i dagsläget,
och ändå ha samma kontroll och att alla fortfarande känner sig
uppmärksammade. Att känna sig uppmärksammad är viktigt för ungdomar,
känner man sig inte sedd så är det lätt att man hamnar utanför samhället och
det är då tryggheten kan uppfattas hotad.
Minska antalet barn i förskolegrupperna
Vårgårda kommun har en vision om den utvecklande skolan, en skola där
alla blir uppmärksammade och känner sig välkomna. En skola som ger varje
individ möjligheten att lyckas utifrån deras egna förutsättningar. Vi anser att
barn som får den uppmärksamhet de behöver genom tillräckligt med
lärarstöd redan vid förskoleåldern, har de bästa förutsättningarna för att
sedan gå vidare mot framtida utmaningar.
För att barnen ska kunna få den uppmärksamhet som krävs så skulle vi
föreslå att man minskar antalet barn i förskolegrupperna 1-5 år från 18 till
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16 barn. Detta motsvarar 10 tjänster vilket förhoppningsvis skulle bidra till
att Vårgårda kommuns vision om en utvecklande skola, i detta fallet
förskola, följs och uppnås.

Utökning av specialpedagoger i grundskolan
Vi har valt att ta hänsyn till Vårgårdas vision om den utvecklande skolan på
flera olika sätt. Utöver att satsa på att minska antalet barn i
förskolegrupperna så skulle vi föreslå att satsa på en utökning av
specialpedagoger i grundskolan.
Alla elever har särskilda behov som skolan måste ta hänsyn till, vissa
behöver mer stöd av personal än andra. Vårgårda kommun anser att en
utvecklande skola är en öppen skola där alla kan vara sig själva, en skola där
alla elever ska ha chansen att lyckas. Det skulle enligt oss, en utökning av
specialpedagoger bidra till.
Man vill i kommunen hamna så högt upp på PISA:s lista över
niondeklassares prestationer som möjligt, och då krävs det att resurserna
läggs på just grundskolan. Skulle man tillsätta sju stycken specialpedagoger,
mellan klass 1 och 9, så skulle det förhoppningsvis leda till att man når
bättre resultat.
Vårt förslag är att anställa 6 specialpedagoger för klass 1-6 runt om i
kommunen och en på Gullhögen, år 7 till 9. Goda resultat och tillräckligt
med specialpedagoger för att varje elev ska få den hjälp den behöver tror vi
skulle kunna leda till att Vårgårda anses som en attraktiv kommun.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av de tio
miljonerna i ökat statsbidrag.

Ökad kommunikation
10 förskoletjänster
Fler specialpedagoger
Trygghet

1 000 000 kr
4 700 000 kr
3 800 000 kr
500 000kr

Summa:

10 000 000kr

Namn: Lisa Rosenö, Mohamed Khaled, Emelie Olsson, Nathalie
Augustsson
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